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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

 

26.03.2020r. 

26 III 2020r. 

Dzisiaj jest czwartek.  

Zdanie opisujące pogodę – jeśli samodzielne pisanie jest dla Ciebie zbyt 

trudne poproś kogoś dorosłego o pomoc.  

 

 

2. Wydrukuj poniższą kartę pracy, wklej do zeszytu, odczytaj i zapisz temperaturę 

pod termometrami, albo po prostu napisz w zeszycie poniższe numery 

termometrów i dopisz do nich odpowiednią temperaturę. Powodzenia!  

1 - …………. 

2 - …………. 

3 - …………. 

4 - …………. 
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3. Obejrzyj ilustracje znajdujące się na kolejnej stronie i powiedz jakie 

prace/czynności wykonuje się wiosną w ogródku. Następnie wykonaj jedno 

z poniższych zadao. 

 

Zadanie 1  

Przepisz do zeszytu poniższe zdania i uzupełnij je zgodnie z tym co widzisz na 

ilustracjach na kolejnej stronie. Podwicz czytanie zdao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2  

Przerysuj do zeszytu poniższą tabelkę, odmieo czasowniki przez osoby i wpisz 

wyrazy w odpowiednie miejsca. Możesz też wydrukowad tabelkę i ją uzupełnid.  

 

ja ty 
on, 

ona, 
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my wy 
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kopad kopię kopiesz   kopiecie  

sadzid   sadzi   sadzą 

podlewad podlewam   podlewamy   
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4. Wykonaj jedną z proponowanych przeze mnie prac plastycznych, albo wykonaj 

pracę pod tytułem „Wiosenne kwiaty” dowolną techniką.  

(Zdjęcie swojej pracy plastycznej również wyślij na mojego maila. Jestem bardzo 

ciekawa jaką pracę wykonasz! ) 

 

 

https://edukreatornia.wordpress.com/2020/03/20/kolorowa-pani-wiosna/#more-1846  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wczesnoszkolni.pl/pory-roku/bociany  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ekodziecko.com/wiosenne-hiacynty-z-kolek  

 

https://edukreatornia.wordpress.com/2020/03/20/kolorowa-pani-wiosna/#more-1846
https://wczesnoszkolni.pl/pory-roku/bociany
https://ekodziecko.com/wiosenne-hiacynty-z-kolek
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Chcesz jeszcze lepiej radzid sobie z termometrem? Podwicz!  

(Zadania dla chętnych.) 

 

https://www.matzoo.pl/klasa3/jaka-jest-temperatura_81_415  

https://www.matzoo.pl/klasa3/roznica-temperatur_81_494  

https://www.matzoo.pl/klasa2/jaka-jest-temperatura_63_415  

https://www.matzoo.pl/klasa2/roznica-temperatur_63_494 

https://www.matzoo.pl/klasa3/jaka-jest-temperatura_81_415
https://www.matzoo.pl/klasa3/roznica-temperatur_81_494
https://www.matzoo.pl/klasa2/jaka-jest-temperatura_63_415
https://www.matzoo.pl/klasa2/roznica-temperatur_63_494
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Proszę o wysłanie zdjęd wykonanych zadao na: 

- mój telefon komórkowy, 

albo  

- maila paniola2020@gmail.com 

 

 

Proszę również o informację,  

 czy dzisiejsze dwiczenia dziecko wykonało:  

 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą osób dorosłych, 

c) z dużą pomocą osób dorosłych. 

 

 

 

W razie problemów / pytao proszę o kontakt.  

 

mailto:paniola2020@gmail.com

